
Através do sistema bluetooth, abrigos
de ônibus interagem com a população
em ação desenvolvida pela Clear Channel para o refrigerante Sprite. A empresa
responde, ainda, pelos totens que promovem "o lado Coca-Cola da vida"

tos, academias de ginástica, restauran-
tes, bares, boates, lan houses, lojas de
departamento... Para cada ambiente
existe uma ferramenta própria - - ou
mesmo um leque delas —, capaz de
impactar o target almejado com preci-
são e, tão importante quanto isso, com
uma excelente relação custo-benefício,
visto que, historicamente, tanto a mídia
indoor como o mobiliário urbano são
negociados a preços bastante competiti-
vos, especialmente quando comparados
aos das mídias de massa, por natureza,
de investimentos mais dispersivos.

Devido ao seu alto poder de segmen-
tação pelo perfil comportamental e esti-
lo de vida do público-alvo, a mídia
indoor possibilita a criação de peças
totalmente direcionadas ao target com
níveis de dispersão praticamente nulos,
o que garante altos índices de recall.

Além disso, não raramente, as pes-
soas abordadas por mensagens publici-
tárias em momentos de lazer e entrete-
nimento encontram-se em um estado
de descontração e, portanto, mais pro-
pício à receptividade das mensagens
comerciais.

Como informa Luiz Fernando Pimen-
tel, diretor-geral da New AD, pesquisas
indicam que o índice de recall das cam-
panhas veiculadas em canais de comu-
nicação como esse gira em torno de
85%. "Como atualmente existem várias
opções de produtos e inúmeras alterna-
tivas de mídia, os anunciantes buscam a
inovação aliada à fidelização do target,



características facilmente encontradas
na mídia indoor", complementa o exe-
cutivo da empresa, atestando, ainda, o
aumento expressivo na comercializa-
ção dos produtos, como ocorreu, por
exemplo, durante a campanha "Miller
2006", que, em apenas três meses de
divulgação em 30 bares e restaurantes
da região Sudeste, elevou as vendas da
cerveja em 70%.

Tendo em vista esse cenário favorável,
cada dia mais os anunciantes que bus-
cam uma aproximação efetiva com par-
celas específicas da população vêm
recorrendo a esse gênero de mídia. Se-
gundo levantamento dos profissionais en-
trevistados para esta matéria, com base
nas negociações efetuadas em seu coti-
diano, os segmentos econômicos que
mais aderem à mídia indoor são, com
larga vantagem, as instituições financei-
ras, as empresas de telefonia, telecomu-
nicações e tecnologia, seguidas pelos
representantes dos mercados automobi-
lístico e imobiliário, bem como de avia-
ção comercial, bebidas, cosméticos,
higiene e eletroeletrônicos.

Flávio Polay, diretor de marketing da
Elemídia — pioneira no País na divul-
gação de conteúdo jornalístico e publi-
citário por meio de monitores LCD,
instalados nos elevadores de edifícios
comerciais sediados nas maiores capi-
tais brasileiras —, também chama a
atenção para a crescente demanda
advinda de empresas com interesse nas
relações business-to-business. Polay



manutenção da malha ferroviária
urbana da região metropolitana do
Rio de Janeiro; ou a J. Chebly Co-
municação e Mídia, concessionária
de publicidade da Infraero nos aero-
portos brasileiros.

A primeira já opera em 89 estações,
ao longo de 11 municípios cariocas,
transportando, em média, cerca de
400 mil passageiros ao dia, ou 10 mi-
lhões ao mês. Na carona das mídias
inovadoras comercializadas pela em-
presa estão anunciantes dos mais diver-
sos segmentos econômicos, como Ban-
co do Brasil, Caixa Econômica, Coca-
Cola, Governo do Estado do Rio de
Janeiro, jornais Meia Hora e Expresso,
Ministério da Saúde, Ponto Frio, Pre-
zunic, rádios Nativa, Tupi e 98 FM,
TVE, entre outros.

No momento, a SuperVia oferece
diversas opções de abordagem indoor,
incluindo adesivagem/envelopamen-
to dos vagões de trem e sonorização
ambiental, via cabo de fibra ótica.
Mas, a partir do próximo mês de
julho, a empresa estará exibindo men-
sagens comerciais em TVs de plasma,
que serão inicialmente instaladas na
Central do Brasil. E para quem quiser
manter sua comunicação sempre em
linha com os consumidores, lá vai
outra novidade: ainda este ano, a
SuperVia tenciona explorar os trilhos
da malha ferroviária carioca como
canal alternativo de mídia.

A J. Chebly, por sua vez, trabalha
na abordagem de outro perfil de
consumidores, em sua maioria com-
posto por empresários, executivos e
formadores de opinião, pertencentes
às classes socioeconômicas A e B.
Dessa forma, bancos, empresas de
telefonia, tecnologia e artigos de lu-
xo vêm, cada dia mais, apostando no
impacto das ações promocionais rea-
lizadas em stands e quiosques insta-
lados nos saguões dos aeroportos.
Tudo para fazer suas marcas decola-
rem junto a um público extrema-
mente qualificado.

Além disso, conta, atualmente,
com mais de 400 faces de publicida-



e reger o setor, que nem sequer tem
conhecimento do número de empre-
sas atuantes na área ou o total movi-
mentado por essas operações.

"Sabemos apenas que o número
de pequenas empresas voltadas a esta
atividade proliferou muito nos últi-
mos cinco anos. Mas posso adiantar
que, quando tivermos a oportunida-
de de realizar um estudo setorial,
certamente surpreenderemos o mer-
cado publicitário, pois o montante
movimentado é bem maior do que se
pode imaginar", declara o diretor-
geral da Enox, que, até o fim deste
ano, deverá expandir suas operações
para outras oito cidades brasileiras,
triplicando assim o faturamento apu-
rado em 2006, que girou em torno de
R$ 4,5 milhões.

A Elemídia centrará esforços, neste
exercício, na consolidação da lideran-
ça em seu segmento na América
Latina, feito que lhe assegurará um
crescimento igualmente confortável,
da ordem de 200%.

A Mídia em Foco e New AD, por
sua vez, projetam crescer 100% e,
como a maioria dos entrevistados,
não acreditam que tamanho incre-
mento se deva somente à atual situa-
ção instaurada na capital paulista,
com o advento do projeto Cidade
Limpa. "Evidentemente, a nova lei
abriu espaço à migração de verbas,
anteriormente destinadas ao meio
outdoor, para outros canais de comu-
nicação. Mas não é justo atribuir o
crescimento da mídia indoor a esse
fato isolado, ainda que ela também
impacte o consumidor fora de casa",
faz questão de ressaltar Pimentel,
reconhecendo, contudo, que, por se
tratar de um setor relativamente
novo para a publicidade brasileira,
ainda desperta muitos questiona-
mentos por parte das agências e
anunciantes em torno das possibili-
dades e deficiências dessa área, ainda
carente de estudos e pesquisas.

Soma-se a isso a maneira como os
departamentos de mídia das agên-
cias costumam negociar os espaços



comerciais, demandando propostas
com formatos preestabelecidos, prá-
tica que vai contra o desenvolvimen-
to de projetos taylor made. Isso sem
falar no amadorismo de algumas
empresas do setor, justamente pela
falta de uma associação capaz de
conferir um "selo de qualidade", ou
algo que o valha aos anunciantes.
Entretanto, ainda que timidamente,
o mercado de mídia indoor dá os
primeiros sinais de interesse na
busca por um maior profissionalis-
mo. Afinal, o fruto de seu trabalho é
mais que sagrado.

Mobiliário urbano:
o sol na cabeça

O presidente em exercício do
Sepex - Sindicato das Empresas de
Publicidade Exterior do Estado de
São Paulo, Luiz Roberto Ferreira



em um número definido de peças,
sem a liberdade para escolher os
locais. "O começo foi difícil. No
entanto, hoje este conceito já está
consolidado como uma programa-
ção de eficácia comprovada", pro-
move o executivo, divulgando o pro-
jeto especial recém-desenvolvido pa-
ra o refrigerante Sprite, que, ao re-
correr à tecnologia bluetooh, soma
as características e potencialidades
inerentes ao mobiliário urbano, com
a transmissão de conteúdo digital aos
aparelhos do público que transita pe-
las ruas e avenidas.

Medina também não concorda
com o fato de que a lei assinada
pelo prefeito Kassab tenha favoreci-
do esse segmento. "Seria o mesmo
que dizer que o mobiliário urbano
ocupa o lugar dos outdoors ou
demais formatos de mídia exterior,
o que não é verdade", argumenta,
acrescentando que em todas as
cidades do mundo em que a Clear
Channel está presente a mídia exte-
rior e o mobiliário urbano sempre
conviveram sem concorrer e se
complementam muito bem nas
campanhas publicitárias.

Marcelo Monetti, diretor da
LCMmídia — que atua com mobi-
liário urbano e mídia indoor - - ,
lembra que Barcelona, por exemplo,
levou 20 anos para conseguir se
organizar visualmente. "Não seria
em apenas seis meses que São Paulo
poderia se transformar no Jardim do
Éden", analisa, advertindo que todas
as alternativas de mídia exterior e
indoor são peças fundamentais de
um mesmo quebra-cabeça. "Quan-
do se ignora um, a campanha fica
desfigurada", sustenta.

Com uma previsão de crescimento
mais modesta do que a retratada pelo
segmento de mídia indoor, as empre-
sas de mobiliário urbano projetam,
para este ano, um incremento de dois
dígitos em faturamento. Como era de
se esperar, as perspectivas são mais
otimistas entre as operações que
detêm licença para atuar no mercado



carioca (caso da Cemusa e da
LCMmídia, por exemplo), que apos-
tam todas as fichas na proximidade
dos Jogos Pan-Americanos.

Nada será como está

E consenso no mercado que toda
forma de mídia "out of home", seja
outdoor ou indoor, tende a crescer
vertiginosamente nos próximos anos,
tanto no Brasil como nos demais paí-
ses do mundo.

Antevendo esse processo, os repre-
sentantes da área investem pesado no
que Milton Nascimento chamaria de
"as mais avançadas das mais avança-
das tecnologias".

Entre elas, está o já citado recurso
bluetooh, que dá start a um processo
de interatividade real com os consu-
midores, atendendo às crescentes
necessidades dos anunciantes em tra-
balhar o tão almejado brand expe-
rience, visto que o novo sistema per-
mite a transmissão de imagens, sons,
vídeos e quaisquer arquivos digitais
aos celulares, palmtops ou note-
books, entre outros aparelhos portá-
teis, bastando para isso que os usuá-
rios digitem um código especificado
na peça publicitária. A partir daí, o
sistema baixa, em poucos segundos,
o conteúdo disponibilizado pelos
anunciantes, como jingles, comer-
ciais e as mais completas informa-
ções sobre o produto ou serviço
anunciado. Segundo estudos recen-
tes, até o fim deste ano, 70% dos
celulares operantes no País já pode-
rão contar com essa tecnologia.

Outra forte tendência apontada
pelos especialistas da área diz respeito
ao approach sensorial nas peças de
mídia indoor e mobiliário urbano
que, em breve, a exemplo do que já
ocorre no exterior, passarão a aguçar
os cinco sentidos, atraindo os consu-
midores pelo olfato, tato, audição,
visão e paladar.

Conceitualmente, as peças "out
of home" estarão cada vez mais
integradas aos complexos projetos
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